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 اپرای فیدلیو، گسست، و دیالکتیک:
 آدورنویی در لیبرتّوی اپرای فیدلیو اثرِ بتهوون-کنکاشی هگلی

 پوریا رمضانیان
 

 فلسفیِ هگل مندی در نظامِفرآیند، دیالکتیک، و التزامِ گسست

یدِ است. تأی« پیوستار امرِ»ایضاً و « ناپیوسته امرِ»اندازه منتقدِ یکزمان بهاست که هم 1يشاید بتوان گفت هگل تنها فیلسوف
 یرا نه گذار دو چیزمیانِ « پیوند»ی هگل مسأله آدورنو، تقریرِ اجِ نقدِ او بودند. بهآمامرِ ناپیوسته و نیز اصلِ پیوستگي هردو 

 نه ازنزدِ هگل فرآیند به"نویسد: مي سه مطالعه دربابِ هگلکند. آدورنو در مي ناگهاني توصیف یوقفه، که آن را تغییر بدونِ

از  ۷۷ هگل در بندِ . ۷۳: ۷۹۳۱دآدورنو  "رودمي دیگر، بلکه ازطری(ِ گسست پیششددنِ نناصر ددقای(  به هم خلالِ نزدیک
کند. او درنینِ مي اشدداره« فرآیندمندی ازطری(ِ گسددسددت»ی رو ، به مسددأله ذیلِ تشددری ِ کرکتِ پدیدارشددناسدديِ رو 

ی واسطهباره بهکند که یکمي فرآیند، آن را به کودکي تشبیه« ناآرامِ»و کالتِ « کرکتِ در هیواره»شناسيِ وضعِ رسدییتبه
 دیگر از کیات وارد یاآني به مرکله يگذارد، و با جهشسر ميی جنیني را پشدتِ، رشددِ صدرفاً کیِيِ خود در دورهيگسدسدت

امرِ مستقر "است. او  "کیِي یرشد"دِ د که مؤیِگذارمي نام "ی طولاني و خاموشتغذیه"جنیني را دورانِ  شود. هگل دورانِمي
 ی کل را تغییردرنهایت چهره"کننده است، و چه تدریجي است، مضیحلخواند. آنمي "انگیزسر و ملالسدبک"را  "یا پابرجا

 تازه را به ی جهانِآنْ، سازنده یک در« سانآذرخش»تشبیهِ او و به« گسست»، با "اضیحلالِ تدریجي". امِا هیین "دهدنیي

 يی هگلي سددرشددتبخشددد. سددو همسددتقر مي به امرِ يی نویآید و چهرهوار ميهگلي آذرخش   گسددسددت۱۱ِ آورد. دبندِ دید

 ازهرآینه گسلد، و سرانجامین از خودِ گسست نیز مي دارد و کتِي در مراکلِ  " endßsich selbst zerreiساز دخودگسدسته"
 گردد.بازميطری( است که به خود  هیین

یالکتیکي د یدیگر رفتارآن است که با یک از شوند، و تنها پسمي دیگر واقعروی یکطری(ِ گسست پیشِ از« غیر»و « خود»
 .دیالکتیکي است گامِنخستین  ،خود ،گسستکنند. مي پیدا

ی فلسفه ]...[ ناکاميِ آگاهيِ دوپارهسرآغازِ »داشت که  هگل، انتقاد یرِ فرانسدوی و یکي از شدارکانِ فلسدفهوال، متفکِ  ان
 ی بر دوپارگيِ ذاتِاست که به کارِ غلبه یوال ابزار دیالکتیک از نظرِ  ان . ۱۴: ۷۹۳۱سیِداکیدیان د «درون است از گسدسته

شد. کاست که آگاهي مي یبعدی بیانِ زجر ی آگاهي به منزلِرفتِ دیالکتیکي از یک منزلِ تجربهآید دهیان . پیشبشر مي
ت؛ کننده اسهرچند لفظِ ابزار کیي گیراهبرکشد.  شدناخت ضدادش بهای را جز ازطری(ِ متِتواند هیچ مقولهکه نیي این زجر از
بتهوون برای غلبه بر دوپارگيِ ذاتِ بشددری و تر آن اسددت که بگوییم زجر و ناکامي، خود، گامي دیالکتیکي اسددت. درسددت
 و ،«سددرنوشددت و خودآییني» دوپارگيِ ،«ضددرورت و امید» دوپارگيِ یعني –شددود يم يکه در او متجلِ ایوجودی موقعیتِ
نیست که او  انتزاني يگیرد. امِا دیالکتیک در بتهوون روشمي پیش در را «دیالکتیک» راهِ – «ناشنوایي و شنوایي» دوپارگيِ

مفارق از  يشچون روتواند همدیالکتیک اساساً نیيخواهِ خود را در موسیقي بیافریند. یپوزیسیونِ دلآن کُ برگزیند تا ازطری(ِ
گرفت. آدورنو در توضی ِ این مهم در هگل که  نظر چون خودِ کقیقت درتوان دو بایستي  آن را همآید، بلکه مي کار به امحتو

                                                 
 است. شده موارد رنایتی ی اضافي نیز در هیهچنین، کسرهاست. همشده آورده« یای نکره»ازای دار  در این نوشتار بهدیای نقطه« ی». ۷
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 یند است: به]...[ دیالکتیک یک فرآ"نویسد:   مي۱۴: ۷۹۳۱سیِداکیدیان د  "کقیقت، کرکتِ خودِ کقیقت در خویش اسدت."

، «روش»، «یافتره» ي . دیالکتیک در بتهوون نیز نون۶۴: ۷۹۳۱دآدورنو   "هیان کقیقت است دیگر، ]این[ فرآیند خودْ بیانِ
است  یباشد. دیالکتیک، درواقع برآمده از اضطرار آگاهانه، آن را برگزیده ولو ینحونیست، که به« شناختيسدبک یابزار»یا 
خود  یدرجهسرسخت دمثلِ بتهوون  به منتها یابشدر بوده، که در سدپهرِ موسدیقي در سو ه دوپارگيِ ذاتِ آمدِ طبیعيِپيکه 

ند. گزیراهِ دیالکتیک را برمي ناچاربهگسددسددت  و ی متحیِلِ زجرِ دوپارگي برای غلبه بر این ناکامياسددت. سددو ه رسددیده
سددداز دیعني خودِ بتهوون در پرتوی زندگي و ی آهنگيِ سدددو هگرفتنِ وجوهِ درون نظر توان بدونِ درروسدددت که نیيازاین

 وقوع هساز بدِ آهنگ« درون» / «بیرون»نسبتِ  اش پرداخت. چراکه دیالکتیک، سرانجام، درشخصیتِ او  به آناکاویِ موسیقي

این  شورد.ضدروری و طبیعي اسدت که نلیهِ جدایي، گسدست، و تناقی مي یپیوسدت. دیالکتیک در بتهوون رخداد خواهد
 رداخت.پ یابد، که دیرتر به آن خواهیممي یپوزیسیون  نیز انعکاسوار، در خودِ بیرون دیعني ساکتِ کُدرون، آینه بیرون و

از  ۷۱داند. او در بندِ مي« گسدست»شدرِِ تبدیلِ جوهر به سدو ه را  رو  پدیدارشدناسديِگفتار از یلِ پیشاهگل در هیان او
تِ بسیطِ   منفی۷ِشود: مي م محسوبدوِ شدیارد، که دوپارگي یا گسدست شرِِگفتار، هر سده شدرِِ این تبدیل را برميپیش

 ی ، یا نحوEinfachen die Entzweiung desه[ دلیِاوِ دِ  دوپارگي امرِ بسیط ]reine einfache Negativität ، ۴محی د
 die  نفيِ این تقابل و برابریِ خوداکیاگر د۹ ، و سرانجام die entgegensetztende Verdopplungنهنده د اِضعافِ درتضاد

Negation dieser gleichgültigen Verschiedenheit۱۱کند. دبندِ مي واسدددطه تفاوت  کده بدا وکددتِ آغدازینِ بي  

 یکي از ارکانِ منط(ِ پدیدارشدددنِ رو  در هگل اسددت که دا یاً و هرآینه که دیالکتیک امکانِ وقوع دارد، ر  «سددتگسدد»

 دهد.مي

 نمایشی آگاهی در موسیقیِ از گسستِ ی: بازتابلیواُپرای فیدِ 
ه سداز است، و ثانیاً کاُپرای آهنگ یگانهرو که لاً ازآنآید. اوِمي شدیار آثارِ بتهوون بهای در مجیونهجایگاهِ ویژه اُپرای فیدِلیو

 زا ام، برای زاییانِ این یکي بیشاز تیامِ فرزندان»بود که  گفته يبود. در جای برای این اثر قا ل یابتهوونْ خود شدددأنِ ویژه
 «ام.برده هیه رنج

  Niccolas Bouilly-Jeanي دلبویه نیکُلا   از متنِ  انSonnleitner Josephلایتنِر دزُن که توسدددطِ یوزِف فیددِلیولیبرِتوی 
سداده از زندگيِ یک قهرمان. البته میکن است بتوانیم  یزناشدویي، نه نیود اسدت از شدورِ ياقتباس شدده نه صدرفاً نیایشد

 لیویدِ فشود؛ امِا مضیونِ داستان را شامل مي رْدددددر این متن بیابیم که در روساختِ اث يهای سیاسي و اجتیانيِ فراواندلالت
 ه دوپارگيِاسددت ک يگاهيترین تجلِمهم فیدِلیورود. اُپرای ها ميیافته در بتهوون، فراتر از این دلالتتتیامیِ یی اثرمثابهبه

دهد. یابد، و در پرتوی تحلیلِ خود امکانِ رمزگشایي از این امر را ميمي« نیایشي»بار[ ]این ینیود ،درون از گسسته آگاهيِ
 که معنایيبه –اش اجتیاني و نوعِ سیاسي از« ی آزادیآرمانِ جاودانه»داده  لو آن را لقببیگطور که جهاننه آن فیدِلیوپس 
هگلي است:  يي اگر سخن از آزادی باشد، آزادی در معنایبلکه کتِ 2است؛ "سیاسي نلیهِ اسدتبدادی" یکند، نه اثرمي رادم او

                                                 
رو ِ اُپرای : https://www.jahanbegloo.com/articles، واقع در سایتِ شخصيِ مؤلف به آدرسِ «رو ِ ُاپرای فیدِلیو: مقاومت نلیه استبداد»لو، رامین. بیگ. جهان۴

 sat, 11/17/2012 – 11:09، فیدِلیو: مقاومت نلیه استبداد

https://www.jahanbegloo.com/articles
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از  يبار وجه دیالکتیکي هر ینحوشددود، بهمي   آغاز۱۱۱ افکندنِ خویش دبندِ خاطرهم که با درآن از آزادیِ مطل(ِ رو  پس

 کند.مي دیگر از خود را نفي يخود را اثبات، و وجه

درستي هر دو مفهومِ رود. او بهمي شیار به« آزادی»تر از اساسي يمفهوم« ضرورت»کند که در بتهوون آدورنو نیز اشاره مي
مي در روساختِ سیفونيِ نهم مقرِر هستند، سداخت و دوِلي در  رفرا که اوِ « Freudeشدادکامي د»و  « Freiheitآزادی د»

 «امید»زنمِ آدورنو، آزادی در بتهوون، هیانندِ خودِ اند. بههای گزاف ساختهها داستانی آنداند که زیادی دربارهمي يمفاهیی
 . Adorno 1998رک: د شود[فُرمال آشکار مي يراهِ تحلیل از همپرتوی ضرورت، آن است واقعي ]که تنها در يمفهوم

نام که در زندان است و گرفتارِ  فلورستان یسو مردزناشویي: یک دهد. گسدسدتِمي در چند سداکت ر  فیدِلیوگسدسدت در 
 سدداختنِ اوسددت. این جدایي برای آزاد يجسددتجوی او و راه سددرش لنونوره که درسددو هم سددیاسددي، و دیگر یاسددتبداد

ا پوشیدنِ که ب ياسدت؛ گسستدیگر نیز سداخته يگسدسدت یافته، و او را متحیِلِ   بر خودِ لنونوره نیز بازتابZerrissenheitد
ونوره ی لنآید. تجربهمي دبه نامِ فیدِلیو  در یاش دلنونوره  به هیأتِ مرددهد، که از خودِ واقعيمي ر  يهنگامآنلباس مبدِل 

ناچار برای که به یدیگر با خودِ دیگر شود، و ازسویمي سرش  تهدیدبا فقدانِ فلورستان دیعني هم ياز خویشدتنِ خود ازسوی
با  يکیبشود، و وفاداریِ لنونوره در ترمي است دیعني فیدلیو . سرانجام، زنجیر از پای فلورستان و سایرِ زندانیان آزادخود ساخته

 (نیز محقِ« آزادی» يمددِ این نش(، نونرساند، و هم بهسر بازميدرخور، هم فلورستان را به آغوشِ هم يدلاوری و شدهامت
نش( است؛  ياز نون يبشردوستانه نیست، بلکه ناش يسیاسي یا آرمان یای رهایيِ فلورستان در لنونوره انگیزهشود. انگیزهمي

 برکتِ این نش(، سایر زندانیان نیز آزاد اندیشدد؛ امِا سدرانجام بهاش[ نیيلنونوره جز به پیوندِ خود ]با دیگری در این نشد(ْ

ور شود. نش(ِ مذکمي شود، و صل  در جهان برقراری زندان ميروانه سیاسي است، یپیزارو که نیادِ استبداد شدوند، و دُنمي
کوشد این نش( را هرچند آدورنو مي 3شود.مي زناشویي خلاصه ي( اسدت و نه صرفاً در نشقجهانِ رمانتیک متعلِ نه کاملاً به

 ينرف ی ازدواجِ کانت و مفهومِ اخلاقِهم با آموزه يهایقولِ خودش دلالتدهد، و به تر نشدددانرنگوفاداری کم ينفعِ نونبه
ست. در تکییل و تأییِد راه نی  دارد. سدخنِ آدورنو پُر بيMoralitätمقابلِ اخلاق د یی امرمثابهنزدِ هگل به  بهSittlichkeitد

، یک هبود« لنونوره»که نامِ اُپرا آن   یاد کرد که سوای۷۱۸۶ی اُپرا دنشددهی بازبینيتوان از نخسدتین نسدخهی او مياشداره
 . امِا موضوع برسرِ تحلیلِ محتوای درونيِ این وفاداریِ ناشقانه قدرتِ نشد(ِ زناشویيبود: د ننوانِ فرني نیز به آن ضدیییه

ویش خ ذاتي. نش(ِ لنونوره کلیدِ آزادیِ او، و میلِ او به رهایيِ یمشروِ است، نه امر یی امرمثابهوفاداریِ لنونوره به است.
 شود.مي است، که وفاداریِ او به فلورستان و تلاش برای آزادیِ او را موجب

در  fidelityخاص، با لغتِ  ننوانِ اسددمِبه idelioFاسددت.  کال دلالت بر وفاداری نیز در خودِ ننوانِ فیدِلیو نهفته نینِ اما در
 يکه قهرمان نهایتاً قهرمان امر این هرکال برگذاریِ قهرمان به این نام، به، و نامستاریشههم«  وفاداری»معنای انگلیسي دبه

ذا فیدِلیو است. ل برگزیده ساختگي است که لنونوره برای کراست از خود آن را يدارد. امِا فیدِلیو شدخصیت وفادار اسدت، دلالت
 نشدد(ِ»بر  يهایتواند دلالتکند، هم ميمي نقش که در این صددحنه ایفای يوفاداری اسددت و لنونوره نشدد(. پس نشددق

                                                 
تا کیِرکِگور، از  کسپیریاست که از شِ يآسان، و مناسِب کالِ این پژوهش نیست. نش(ِ رمانتیک مفهوم« نش(ِ زناشویي»و « نش(ِ رمانتیک»اتِ دقی(ِ مفهومِ . تعیینِ مختص۹ِ

، «دوستي»، «مهرورزی»، «کسد»، «سکسوالیته»ی دیگری چون پرداختند، و با مفاهیمِ چندلایهشناسي به آن شناسي و پساروانافلاطون تا فوکو و بارت، و از اسطوره تا روان
ن، شناسي، فیزیولو ی، دیشناسي، اسطوره، انسانگون چون ادبیات، فلسفه، رواندو مفهوم در سپهرهای گونه که این هرترآناست. مهم آمیخته، و... درهم«ترس»، «شجانت»

 دارند.  یاویژه و... معاني و مختصاتِ
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دو نوعِ  ه هرک داد خواهد محتوای این نش( نشان زناشویي. تحلیلِ هایي بر نش(ِآن دلالت از ترباشد، و بیش داشته «رمانتیک
در بندگي  و نحو در دیالکتیکِ خدایگانيبهترینيِ این نسددبت بهنسددبتِ نابرابر اسددت که تجلِ يبر نون مبتنيها این نشدد(

 آغازد.مي« گسست»ی ، که از مسألهاست نیود یافته پدیدارشناسيِ رو 

 . ۴۹۱-۴۹۹: ۷۹۳۱سیِداکیدیان د یافتدرخور  يپاسخ« نشد(»ذیلِ مفهومِ  اُبژه نیز در هگلِ جوان نخسدت-وکدتِ سدو ه
ضورِ گفت، ک توانکرد. درنهایت مي بندیفاهیه صورت یهناشقانه، بلکه ذیلِ قوِ تر بود که او وکدت را نه ذیلِ اکسداسِبعد
 ورِکض» و ،«رمانتیک – شاید – يبرابریِ فرجامینِ زن و مرد در پرتوی نشدق»، «وفاداریِ زناشدویي»پرتوی  اخلاقي در امرِ

 (ی نشقطعهچه هگل در تر به آنهستند که محتوای اُپرا را بیش ي، هرسه از مصادیق«در داستانناطفي  اکسداسِ پارادایمِ
. و ر پدیدارشدددناسددديِاز « بندگي و خدایگاني»به آگاهي و خودآگاهي در  کند، تا به مفاهیمِ مربوِمي کرده، نزدیک تحریر
 شود.مي یک پدیدار ابه در هرمش يشکلکال منط(ِ پشتِ هرسه یگانه است، و دیالکتیک بهایِنلي

 پدیدارشناسيِبندگي نزدِ او در  و جوان با بح ِ خدایگاني نزدِ هگلِبه« نشد(»های اسداسديِ بح ِ رغمِ تفاوتادامه، نلي در
 ا تشری فصل، موقعیتِ گسست در این اُپرا ر به هیین نظر بندگي، و با و به محتوای نسبتِ خدایگاني استناد کوشیم با، ميرو 

 م  از این فصل دیعنيسوِ کدِی هم بندِ م دو تادوِ اسدت که هگل در بندِ« گسدسدت»کنیم. تأکیدِ ما در این توازی بر مفهومِ 
 4پردازد.  به تشری  و تدقی(ِ آن ميرو  پدیدارشناسيِدر کلِ کتابِ  ۷۱۸و  ۷۱۳بندهای 

 ز بهکه در خودِ داستان نی الخصوصتأکید است؛ نلي قابلِجهت  چند خورد ازمي رقم دسدتِ لنونورهبهکه این آزادی  نکته این

درنگ  يپای فلورسدتان بگشاید، امِا با اندک و گوید که بند را از دسدتاسدت: فرناندو به روکو ميشدده روی آن تأکید يانحای
بر وجهِ  يصمشدخِ  . این درنگ تأکیدBeethoven 1800ِدهد درک:  شدود که بهتر اسدت لنونوره این کار را انجاممي متوجه
ک که لنونوره یاین گر است، از این قرارند: نخستلنونوره، بدان اشارت دستِکه اکقاقِ آزادی به يماست. امِا وجوه نظرِ موردِ

که شجانت و شهامتِ خود تاریخي. او کتِي برای آن يتحتِ ستی یی بشرگسست است، و نیونه زن است. زن اساساً محلِِ
« رغی»کند. این  بدل« غیرِ خود دیعني مرد »جنسدديِ خود را به  بشددناسدداند، ناگزیر اسددت که هویِتِ تسددییِر را در جامعه به

هیأتِ  کرکت، امِا دراسدت از مردِ داسدتان، یعني فلورستان. مرد دیعني فلورستان  گرچه مقفِ ل است و بي يانعکاسد يازسدوی
داکیدیان در تفسیرِ خود از دارد. سیِ یدرونِ نیرومند است، و کی ِمتحرِک  یخدایگاني است. امِا زن، در هیأتِ بندگي ننصر

سازِ اش[ است که زمینهدرونِ بنده ]یعني نیرومندیِ درون در پدیدارشناسيِ رو  هیین کیثیتِ"نویسد: مي بندگي و خدایگاني
پوید. امِا برای اکقاقِ لاًوبالذات آزادیِ خود را مي/ لنونوره  اوِ  او دیعني بنده۴۱۳: ۷۹۳۱سیِداکیدیان د "آزادیِ خودآگاهي است.
 گروِ آزادیِ خدایگان است. هیین دهد؛ آزادیِ بنده در / فلورستان را نیز به رهایي سوق بایست خدایگاناین آزادی، ناگزیر مي

شود. جهانیان مي ایيِ کلِِبه آزادی و ره که رهایيِ یک زندانيِ منفرد، منجر جایابد. آنمي دیگر هم انعکاس ينسبت در سطح
 خواهانه، والا، و انقلابي درآرمان يص، نه اهدافمشخِ یااند، نه از اهاليِ طبقهزادگانسرش نه از اشرافکه لنونوره و همآن مدوِ

                                                 
اند، و در ارجاناتِ نلیي هم به شدهگذاریهای انگلیسي ]که به رؤیِت ما رسیده[ بندها شیارهگذاری نکرده، امِا در تیامِ ترجیهی متن را شیاره ها . هگل بندها دیا پاراگراف۱

 جا خواهیم آورد:ی منابع را در اینراکتي پیدا کند، آدرسِ هیهنظر را به که مخاطب بتواند متنِ موردِجا برای آندهند. ما در اینهیین بندها ارجاع مي
:  Hegel 1970، و در د۷۶۹در دهیان :  / ]اصلِ آلیاني[ ۴۴۶-۴۸۴[ در دهیان : ۹و  ۴/ ]تفسیرِ سیداکیدیان از بندهای  ۷۱۹-۷۱۴ص.  : ص۷۹۳۱در دخدایگاني و بندگي 

 IV. Die Wahrheit der Gewissheit seiner selbst: Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit der Selbstbewuβtseins: Herrschaft undذیلِ 

Knechtschaft 
 ۷۱۸و  ۷۱۳ : بندهای Hegel-Inwood 2018ی انگلیسيِ اینوود را در د  و ترجیهHegel-Pinkard 2018ی انگلیسيِ پینکارد را در دنیز ترجیه
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کننده است، ش زیبا و يکه لنونوره زن کرد فراموش کشیدنِ استبداد از تختِ سلطنت را دارند. نباید دارند، و نه سودای پایین سر
یابد که برای کینِ این مسیر، لنونوره درمي امِا در 5ندارد. يهیلده در اُپرای واگنر هیچ شباهتهیاهو نظیرِ برون پر يو با قهرمان
اش، تشناسيِ هویِ رسییِت یابد که بهبشناسد. درمي رسییِت ها را ضرورتاً بهسرش ناچار است که تیاميِ این آرمانآزادیِ هم
یابد که رهایيِ فلورسددتان شددناسدديِ هیین امر اسددت. او درمي رسددییِت به یگرو جهانیان در سددرش، خود، و سددایرِهم آزادیِ
ونوره . لذا لنبپویداز آزادی را  یتری متعاليبایسددت جنبهخود ارزنده و کتِي شدددني نیسددت. او برای این رهایي مي خودیِبه
این  شددود، ومي تبدیل« ملِي يقهرمان»ی مثابه، به لنونوره به«صشددخِتم یابیرون از طبقه»، و «سدداده یفرد»ی مثابهبه

هر ر دکند که فیدِلیو دا یاً دچارِ استحاله است، و مي پذیرد. آدورنو اشارهمي وساطتِ شخصیتِ ساختگيِ فیدِلیو ر اسدتحاله به
 يهای  نش(ِ او نیز جنبهAdorno 2015: 333درنو در ی آدوبه اشاره نظر با سازد.جدید قرباني مي ینفعِ خوددقیقه خود را به

 یابد.مي استحاله« وطن به نش(»، به «فرد به نش(»گیرد، و مي خود فردی به فوقِ

  کلِکند، و ازطری(ِرفع مي و کلِ« ترتیب این غیر را به»نیز « آگاهي»دهد که مِ خدایگاني و بندگي، شر  ميهگل در بندِ دوِ

: ۷۹۳۱سیِداکیدیان د دهدمي زمان ر هم صدورتِیابد. این بازیابي، ]...[ در دو سداکتِ کل و جز  بهرا بازميرفعِ غیر، خود  و
یک  یمثابهشدناسيِ لنونوره به ترسدییِ به»، و نیز «آزادیِ امِت»با « فلورسدتان آزادیِ»زمانيِ در این سداکت نیز هم . ۴۷۳
 contemporanéitéمتعالیه د زمانيِهم"نوعِ هیان  ازتوان ميرا « ی یک قهرمانِ ملِيبهمثاشناسيِ لنونوره به ترسییِ به»با « فرد

spéculative " طورِس در کردند. از آن یاد رو  پدیدارشناسيِ چون یارچیک و ل ب ریِر در شدر ِ این بند از يخواند که مفسِدران ای 

د خودِ باید دی کالکردیم.  رفعِ تضاد و آشتيِ مفهومي نیز اشاره و از کلِ يهایبه جنبه« گسست»بح  از موضدوعِ  فوق کینِ
 یابد.دروني مي ینیود ینحوشود، و ثانیاً به چهمي گونه در متن تأکیدلاً چاین گسست اوِ

ی دوگانه»و نیز « / مرد جدایيِ زن»ایم که این تضداد، و گسستِ آگاهي در هیأتِ ما دو نقطه از کلِ اُپرا را شدناسدایي کرده

ی ما ور، با تأکید بر جیله مینخست  در  یدلنونوره، پرده Abscheulicherشود. یکي آریای مي پررنگ« رهایي به امید / یأس

Komm, Hoffnung, lass den letzten Stern…ی دیگر، آریای ، و نقطهGott! Welch dunkel hier یدفلورستان، پرده 
  !Gott! Welch dunkel hier, O grauenvolle Stilleهای بر نبارتمینور، با تأکید  فام  در دوِ

 مینور م( در فادوّ ی)فلورستان، پرده Gott! Welch dunkel hierآریای 

 صیفو... تو« مردگي»، «تنهایي»، «سکوتِ مهیب»مثلِ  يمینور وضدعیتِ خود را در زندان با کلیات فافلورسدتان در آریای 

دو  چون ظلیت است در سپهرِ دیدار، و هرسدکوت در سپهرِ شنیدار، هم ندمي اسدت. يسدوی وضدعروبهکند. آگاهيِ او مي
سکوت با نشنیدن «. grauenvolle stille»کند: مي تشری « سکوت»اند. فلورسدتان وضدعِ خود را با  ازجنسِ نیسدتي یچیز

ی نیستي هتوان تجربرا مي« سکوت»شنیداری است. امِا  یی سوبژکتیوِ فقدانِ تجربهصرفاً تجربه« نشنیدن»است.  متفاوت
 اسددت، نیسددتي درکقیقت فروپاشدديِ این رابطه اسددت، و در سددپهرِ « Beziehungرابطه د»اش خواند. در جهاني که ماهیت

                                                 
های قهرمانيِ ِ رماني و اسکاندیناویایي است که واگنر مند در اسطورهقدرت ي  شخصیتِ زنBrynhildr / Brünhilt/ به آلیانيِ قدیم:  Brünhildهیلده دبه آلیاني: برون. ۶

کال مند، سلحشور، درنینِآور، قدرتجنگ ياز زن یهیلده تصویربروناست.  نهاده واقع  Der Ring des Nibelungenد ی نیبِلونگکلقهدر سلسله اُپراهای  مهم يتاو را شخصیِ 
 نشاند.اش به بار ميترین کالتایترین و اسطورهفریب است، که کتِي نش( را در آرمانيزیبا و دل

 چون لنونوره با او دارد.  ياست که زن اشختيپردای ما به او از کی ِ تیایزِ شخصیتاشاره
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 ی نفي است. فلورستان در مصراعِ شدنیداری سدکوت هیانا نفيِ صدداسدت. پس شدنیدنِ سدکوت، نه نفيِ تجربه، که تجربه
 « stilleسکوت د»دیدار، و در مصراعِ بعد از  ینرصه گوید که هیان ندم است درسخن مي « dunkelتاریکي د»ت از نخس

 دهد.مي ی ندمي را به تیامِ جهات تسرِیرفته این تجربه شنیدار. او رفته ینرصه که ندم است در

لو از هستي و کرکت نیز هست. چراکه در وضعِ خدایگاني زمان میسرپناه است، همکال که در این ندمْ تنها و بي نینِ او در
ی او داراست. ی کرکت و توانِ خویش را از قدرتِ انگیزانندهي اسدت که لنونوره تیاميِ سدرمایه6 اسدت. او محرِکِ نامتحرِک

نیدِن س اسددت. شگُی خودِ لُس ، بلکه شدنیدنِ صددای کقیقت از مجرای لکنتِ فعالانهگُسدکوتِ فلورسدتان نه طردِ نُط( دلُ
با  لانرُرُم ن پردازد. رفعِ آن نیز مي و کند، به کلِمي زمان که نیستي را اکضارنیک اسدت که همآیرُ يسدکوت وضدع صددای

ود را در او است، و تیامِ دنیا خاش لبریز شدهی وسعتمنِ فلورستان با هیه»نویسد: ی درونيِ فلورستان ميتأکید بر این جنبه
 . ۷۳۳: ۷۹۱۳لان درُ« کرانکه بي کالشناسیم. او تنهاست، درنیند. هریک از ما نیز خود را در او بازميشناسبازمي

 ماژور  نخست( در می ی)لئونوره، پرده Abscheulicherآریای 

کند، مي  توصدددیف geheimراز د يدر بتهوون را نون« امید»اسدددت. آدورنو « امید»ما ور تأکید روی مفهومِ  در آریای مي
، و «جاآن»است هم « جااین»پذیر به در زبانِ آلیاني هم ترجیه 363Adorno 2015:  . daنیسدت د« da»روکه امید ازاین
 در رابطه نیست، و درواقع يگونه تعیِنشود. پس امید درواقع با هیچمي هم برگردانده« زمان آن»و « زمان این»کال به درنین
ی بنیادین در متافیزیکِ ]موسدددیقيِ[ ترین مقولهبدهد. او امید را نالي مند ر مند یا مکانزمان يتواند چونان موضدددوننیي

مِا بنیادین باشد ا یامقوله یشدود که امرگونه ميچآید. فلسدفي در این دقیقه لازم مي ي  درنگibidکند. دمي بتهوون معرفي
 ک؛ این امر شرایطِ امکانِاسدت محرِِ یزمان نیسدت، بلکه امر کرکت یا در بنیادینْ امرِ در ندهد؟ امرِ نپذیرد و به تعیِن تن ر 

کند، که مي بندیبنیادین صورت یشود. آدورنو امید را چونان امر که در خودِ این تحقِ( سهیمآنگذارد، بيمي تحقِ( را پیش
(ِ این حقِت بع، رهایيِ جهانیان از استبداد  نیز شرِِتخود و نیز رهایيِ فلورستان دو به امکان است. امیدِ لنونوره به رهایيِ شرِِ

ک قدسي طلبِ کی گوید که گویي از خودِ امرِداند و چنان با امید سخن ميبخش مييتنها امید را تسلِ و آزادی اسدت. او تنها
ی وا ه . ibidد کندمي توصدددیف« مبتني بر تصدددییم»و « قاطع»ای کندد. آدورنو امیددِ بتهووني را شدددبیدهِ امیدِ گوتهمي

entscheidend برد، هم به وجهِ بحراني دمي شکار که او بهcritical   ِناپذیر تصددییم و هم به وجهِ قاطع و بازگشددتددددد
ی تصییم. ست، هیانا مسألهی فاواست، و مسأله اوست فاوستِی کند. امیدِ گوته هیانا مسألهمي آن اشداره ددددِ   decisiveد

ی توسعه و ی امیدِ خویش برای ساختنکه دارد، هیه يهای  رف و وسیعرغمِ دانشبرد، و نليمي رس فاوست در ناامیدی به
 آمیز، او را وادار به گرفتنِشرارت اساساً یا(ِ این امید اسدت که مِفیستوفلِس در مبادلهاسدت. برای تحقِداده دسدت آلیان را از
آورد. امِا مي ارب آینده را به یازقبیلِ توسعه ياخلاقي، نتایج ظاهراً غیرِ یمسیرخلالِ نبور از  کند که ازمي اساسي يهایتصییم

آدورنو امید  7.تِ امیدامید شرِِ تصییم است، و تصییم فعلیِاش بسطِ هیین امر است که: یِت و تیامیِتترا دیِ فاوست در کلِ
 گویدروید. او ميامید گُلي است که در باِِ فلورستان نیي  . ibidد نهدنام مي "تصدویرِ امید، بدونِ دروِِ دین"در بتهوون را 

                                                 
، مي است که ازکی ِ قدمت و تقدِ«جوهرِ نخستین»برد. مراد از این اصطلا  مي کار به متافیزیکی «لامبدا»از  a۷۱۴است که ارسطو آن را در بندِ  يک اصطلاککِ نامتحرِمحرِ .۴

این جوهرِ نخستین را با نقلِ خوداندیش و  ينونبه باشد. ارسطو خود ی آن کرکت را داشتهکه خود ملکه یا قوِهآن است. بدونِ يکِ هر کرکتغایت و تعقِل محرِ و نیز ازکی ِ
 هیات نیز یکي بدانند.ٰ  ارسطو، این جوهرِ نخستین را با خدای ال متافیزیکِگیرد. این اشاراتِ ارسطو بان  شده که مفسِرانِ متألِهِ نیز نقلِ الهي یکي مي

 . شودمي طورِ مشخص به نسبتِ میانِ اراده با طبیعت مربوِگرفت، چراکه به   پينقدِ نقلِ نیليد مدوِ نقدِتوان با کانت در بنیادین و لِیِي مي نحوِ. این امر را به۱
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است. شده ورغوطه« ندم»کرکتي، تاریکي، تنهایي، سکوت، و در یک کلام در او در بي .«فرماستجا ککمتنها مرگ در این»
که در پای  یزنجیر شدد، امید شدرِِ کرکت و شدرِِ تصییم است، و طور که اشدارهتواند امیدوار باشدد، چراکه هیاناو نیي

تواند امیدوار باشد. چراکه او آزاد است و نوض لنونوره است که مي سازد. درمي معاف يزنداني اسدت او را از هرگونه تصییی
شوند، نیي (دیالکتیکي است. هریک بدونِ دیگری محقِ يفلورستان نسبت و ی آزادی است. پس نسبتِ لنونورهکنندهلذا محق(

 آزادیِ دیگری است. یگرو و آزادیِ یکي در

ی نیر بوده که بتهوون تا آخرین لحظه یگونه چیزاین اثر چ"کنیم که  کین اشددداره این کال خالي از لطف نیسدددت که در
 متفاوت[ روی صحنه رفته و یهاگون ]در نسخهاکه با سه شکلِ گونگونه چیزی بود چبود؟ و  اش به آن بستهی جانرشدته
 از گسستِ ینحودرونيِ این اثر به که: گسستِ است این پاسخ . ۷۱۸ :۷۹۱۳لان درُ "ر برای آن نوشتساز چندین اووِرتوآهنگ

تهوون که ب يیاهنامه وسو،  یک میانِ این دو آریا از يتوان به ارتباطجا مياست. در اینگرفته ی بتهوون نشأتآگاهيِ دوپاره
دانم از نامه به وِگلِر   هااین نامهاغلبِ پرداخت. در  ،سو دیگر نوشت ازميه بعد برای دوستانِ خود ب ۷۱۸۸های سالکدودِ  از

ام، ام، شددنوایيباید بگویم هدی تِ الهيِ من و بالاترین دارایي"نویسددد: برد، مياش ميزوال به رو که از شددنوایيِ ياو از رنج
که آنگذرد، بيام ميهای زندگيبجویم؛ بهترین سال کنارهکس چیز و هیهیابد. باید از هیهمي باورنکردني دارد زوال ینحوبه

اما اگر نامه را به دو بخشِ   June 29, 1800 to Wegelerد  "بران د. چه سرافکندگيِ جانکاهي است! قدرت و استعدادم فرمان
 سدددت که باید بر این هیه فا (البته نیاز به گفتن نی"دهد: مي ادامه مِ نامه چنیندوِ کنیم، او در بخشِ هم تفکیک از متیایز

 مینور فااسددت که فلورسددتان در آریای  يلِ نامه کاملاً منطب( بر وضددعیتمحتوای بخشِ اوِ "گونه میکن اسددت؟چبیایم. امِا 

 ی آن است.ما ور نیاینده میکه لنونوره در آریای  یکردرویم منطب( بر دوِ کند، و محتوای بخشِمي تصویر

ی دارد. فلورسدددتانِ درونِ بتهوون مسدددأله کند و زندگيِ بیرونيِ او بر آن دلالتمي در خودِ بتهوون کار گونهاینگسدددسدددت 
زمان، امید، آنکه همکند. کالمي از سددکوت تصددویر يلاینحل بدل سدداخته و خود را در زندان ياش را به موضددونناشددنوایي
تنهای  فیدِلیو اُپرای 8«.شود خاموش»اش ، در درون«غم»یعني ، «سدتاره سدوسدوی این واپسدین»گذارد که وار نیيلنونوره

که شود. اینمي ضروری تبدیل یابیرون و درون است که این امر به مسأله جا و در هیین پیوندِسداز اسدت؛ ایناُپرای آهنگ
کارلاتي تنها اس یا مثلاً جوزپِهاش را  کابیلدوبیچ تک اُپرای  سازی مثل اِميکه آهنگاست با این بتهوون فقط یک اُپرا نوشدته

وشتنِ اُپرا در ن ،اشمیل رغمِدانیم بتهوون نليبسیار دارد. هرچند مي کند، فرقِمي را تحریر ی بیابانيجزیرهننوانِ  ش باداُپرای
نبود.  زآمیتقیِشد، موفِمي اسداسي در آن لحا  ينداشدت. کتِي چند اجرای نخسدتِ هیین اُپرا هم که هر بار تغییرات يتوفیق
« خراشگوش»بود که منتقدان کتي آن را  ۷۱۸۴آپریل  رفت، دهمِ صحنه روی فیدِلیوبه  لنونورهم که با تغییرِ نام از دوِ اجرای
باشد که او را یازده سال به کارِ نوشتن  ياُپرای بتهوون باید موضوعِ خاصِ امِا موضوعِ تک . Betts 1837کردند درک:  توصیف
تِ بسدیار داشت، لذا برخلافِ یِد. موضدوعِ اُپرا برای بتهوون اهیِشدومي دارد، و چهار نسدخه اُوِرتور نیز برای آن تصدنیفوامي
ِِ هر مو یکارتوانسدت شاهمي يمحی که با هر تِی کردش در موسدیقيِروی  يضوناز آب درآورد، در موسیقيِ نیایش، سرا
موضوعِ "نویسد: به لودویگ رِلشتاب، شانرِ آلیاني، مي یادنوزده سدال پس از سداختنِ اُپرا  در نامه ۷۱۴۶رفت. در بهارِ نیي

 يهایاُپرا توانماش بروم. نیيباشد که با نش( و شوق به سراِ یکه من بپسدندم زیاد نیسدت. باید چیز، چناناُپراخوب برای 

                                                 
 lass den letzten Stern der Müden nicht erbleichen [,Hoffnung].است:  شده اییا به مصراعِ ذیل از آریای لنونوره نوشته و . این جیله با اشاره۱
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 فیدِلیوموضوعِ اُپرای  9 "شان متنفرم. بسیار پوچ و نب  هستند.موضوناتِ ازاندازه بسازم، وقتي این فیگاروو  دون  وانچون 
اش است که تا واپسین روزِ کیات، فقط آن را موضوعِ اُپرای ياش رفته و تنها موضونبه سراِ« نش( و شوق»که بتهوون با 
تهوون کند. بمي ایفا ون است که در هیأتِ پرسونا های اُپرا نقشاز گسستِ درونيِ بتهو ينخسدت انعکاس یدرجه سداخته، در

ی رفعِ آن در درونِ سو ه و بیروني ببخشد، و چون امکانِ کلِ یدروني را نیود کوشدد که ازطری(ِ خل(ِ این اُپرا گسدستِمي
یروني، رفعِ ب و ی این کلِواسطهبهرفع کند، و سرانجام  و نیایشي  کلِ یساز میسِر نیست، آن را در بیرون ددر هیأتِ اثرآهنگ

« و لنونوره فلورسددتان»خودش را بر دیالکتیکِ « شددنیدن به ناشددنوایي و امید»یابد. دیالکتیکِ  دروني نیز التیام گسددسددتِ
 شود.کند، و شنیدن برای بتهوون جز ازطری(ِ رفعِ سکوت میسِر نیيمي 10فرافکني

بتهوونِ آدورنو، گسدستِ نناصرِ موسیقایي از  یکند. در نظریهمي بندیآدورنو دیالکتیک را برکسدبِ خودِ گسدسدت صدورت
 هم اشتند، ازد یپیشین با هم پیوند ینحودیگر که بهیک از ضاد و جداسدلبي اسدت. دو ننصرِ متِ يدیگر، اسدتوار بر کیثیک

 موسیقيِ هگل و یکند. در فلسفهمي ننصر، نفيِ دیگری را آرزو دروني در هر يی این گسست نیروینتیجه اند، و درگسدسته

ه که بتهوون هیواره ب بدهد ی بتهوون نشانکوشد در نظریهانجامد، گرچه آدورنو ميمي بتهوون، این نفي سرانجام به ایجاب
پژوهش ه این کند، که البت هگل را در بتهوون بازشناسي «کقیقيِ کلِِ»کوشد با این تیایز، آلترناتیوِ ماند. او ميمي سلب وفادار
  11شود.نیي رسد، اگر نگوییم اصلاً آغازنیي يبه سرانجام

: ۷۹۳۱سیِداکیدیان سدیتِ خودِ اصدیلِ درون اسدت دبه کرکتِ ناظر بر خروج از خویشدتنِ خود و میل ياضدعافِ آگاهي نون
های ارادایمنه برکسددبِ پ لیوفیدِکنیم. توصددیفِ ما از  را با نظر به آن بازخواني فیدِلیواز  يکه ما کوشددیدیم دقایق ی . امر۴۸۶

   انبه تفسیرِ ]شاید[ آنتروپولو یکِ نظر تر بابیش که –جز خودش ناشددني است  چیزی هر بر آن انطباقِ که –تیاماً هگلي 

توصیف  ي[]یا دازاین انتزاني، بلکه انسانِ معیِن یی خود از هگل را نه بشرکه موضوعِ مطالعه يی هگل بود. کسوال از فلسفه
ی نقل اش قلب دارد و البته قرار است به مرتبهدارد، در سینه يکند، اوضاع و اکوالمي اجتیاني زندگي يکند که در محیطمي

 توانست با اطیینان، مُهرِ وجدانِوال مي هستند که  ان ياز هیان پرسدونا های يهاییابد. فلورسدتان و لنونوره نیونه هم ارتقا

ناختيِ و شدهای روانتتوأمانِ موقعیِ دهلیزِ تحلیلِ اسدت که از يصدرفاً مجال فیدلیو اُپرای بر آن بکوبد.خویش را  بختِنگون
صویری ی تفیدلیو آشکارکننده روشن و بیروني نگریست. ینحوی گسدسدت را بهتوان مسدألهوجودیِ پرسدونا های آن، مي
ون، جامعه و فرد، کقیقت و ناکقیقت، بیرون و در -دیالکتیکي های که تنشِ میانِ قطب جایي دیالکتیکي است که، درست در

 افتاده، شددکافي در این کرکتِ نفس ها ازای انباشددته از تنشکه تفکِرِ موسددیقایي در هیأتِ منظومه اوج گرفته، جایي -و... 
دهد  شانکوشد نانتشارنیافته ميی سازد. آدورنو در یک پارهآفریند، و ادبیات و موسیقي را توأمان از خود آگاه ميتاریخي مي

ي کند؛ و این هیان معیِای آمیزِ خود از دلِ جریانِ مسدتهلکِ تاریخ را صرفاً توجیهتواند پرتابِ خشدونتکه بتهوون چگونه مي
ی و هشدود، بلکه سفقط در موسدیقيِ بتهوون بازطر  ميآفریند. این معیِا نهدیگر خودش را بازمي بارِ اسدت که بتهوون یک

                                                 
 . متأسفانه نتوانستیم در Ueber Texte: N° 25است دنک: ی هنری ادوارد کریبیل آمده، گردآوریِ فریدریش کِرسْت، ویراستهBeethoven im eigenen Wortقول در . این نقل۳

 قول را بیابیم.های معتبرِ دیگر، این نقلنسخه
های ها و انگیزهآن شخص خواسته شود، و درمي کاوی وارددفاني دیا پدافندی  است که با فروید به جهانِ روان ي  مکانیسیZerstreuung/ آلیاني:  Projection. فرافکني د۷۸

 لحا  راي از آن جا ما معنای نامِ دهد. در اینمي به بیرون از خود نسبت -شود های رواني ميطِ فرد موجبِ ناراکتي یا اضطرابکه بازشناسِي آن در خود توسِ  -ناپذیرفتني را 

 رود. اش فراترشناختيروان در کارکردِ« بییاری»های تنگِ مفهومِ ایم که از صرفِ جنبهکرده

 . شکافتنِ بیشترِ این برنهاده فراتر از جستارِ کنوني است.هگلي استدِ  «کلِ»زمان مدافع و ناقدِ . آدورنو هم۷۷
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نخست  یوهله ای که بتهوون خال(ِ آن اسدت، دردیالکتیکي بازآفرینِ هیین معیِا اسدت. تصدویرِ ٰ  اولي طری(ِبتهوون نیز به
ین هیان کند. امي ی تاریخيِ بتهوون را تکراری بتهوون در موسیقي، اُبژهای در تاریخ. سو هی اُبژهمثابهخودِ بتهوون است به

ستاید را مي اشیگانگيِ بتهوون با موسیقي پردازد،آن مي به« در بتهوون ننصرِ پراکسیس»نامِ  زیرِمضیوني است که آدورنو 
گر و شاش کنخواند. زندگيِ بتهوون هیاننِد موسیقياش ميو پراکسدیسِ بتهوون را هیانا مطابقتِ موسدیقي با کنشِ فردی

 مولِد است.
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